WEDSTRIJDREGLEMENT voor zomer-inloop en drives.
Artikel W 1: Algemeen.

1. De zomer-inloop en drives vallen buiten de reguliere competitie en zijn een zogenaamde open
zitting, wat betekent, dat deze zittingen ook voor niet-leden open staan.
2. Bij aankondiging wordt de speelwijze, het aantal ronden, de kosten, het prijzenschema, het
eventuele klassement en de aanvangstijd bekend gemaakt.
3. Van iedere deelnemer wordt een inschrijfgeld gevraagd. De leden van de vereniging ontvangen
een korting op het inschrijfgeld.

REGLEMENT VAN ORDE
Artikel RO 1: Algemene Bepalingen:

1. De loopbriefjes en de consumptiekaarten moeten uiterlijk 5 minuten vóór aanvang opgehaald zijn.
2. Een consumptiekaart wordt uitgegeven per paar. Na afloop dient men deze af te rekenen.
3. Bij zoekraken wordt € 10.00 in rekening gebracht.
4. De mobiele telefoon dient uit te staan, uitzonderingen na overleg met de WL.
5. Men is verplicht bij verhindering voor de competities, les en drives, zich op de speeldag voor 14.00
uur telefonisch of per e-mail bij het wedstrijdsecretariaat af te melden.

Artikel RO 2: Systeemkaarten:

1. Alle paren worden geacht in het bezit te zijn van een volledig ingevulde systeemkaart en deze elke
ronde voor de tegenstander op tafel ter inzage te leggen. Elke speler mag tijdens de biedronde, als
hij aan de beurt is, uitleg vragen van elk door zijn tegenstanders gedane bieding.

Artikel RO 3: Kaarten:

1. Het is niet toegestaan, behoudens in opdracht van de WL, om de kaarten te schudden. Alle lijnen
spelen vooraf gedupliceerde spellen.
2. Elke speler dient na afloop van het spel zijn oorspronkelijk 13 kaarten eerst te schudden en
vervolgens terug te steken in het vak dat met zijn windrichting overeenstemt, niet vouwen s.v.p.

Artikel RO 4: Speeltempo:

1. Het normale speeltempo bedraagt 4 spellen per 30 minuten met 2 minuten wisseltijd, 5 minuten
voor het eind van elke speelronde geeft de klok een signaal.
2. Indien aan een tafel van een meespelende WL, arbiter of T.C.-lid een of meerdere spellen niet
gespeeld kunnen worden als gevolg van organisatorische activiteiten of arbitrage dan wordt een
arbitrale score van minimaal 60% voor beide partijen toegekend.

Artikel RO 5: Taken Noord- en Oostspeler:

1. Aan tafel zijn noord en oost verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, zoals de keuze van de
juiste tafel, de juiste windrichting, de juiste tegenstanders, etc.
2. Bij alle zittingen gebruiken wij Bridgemates. De invoer en controle gaan als volgt:
Direct na de bieding invoer door Noord, vervolgens wordt de uitkomst ingevoerd. Na afloop van
het spel wordt door Noord het resultaat ingevoerd en Oost of West accordeert dit.
3. Een ingevoerde score kan alleen door de WL worden gewijzigd na raadpleging van beide betrokken
paren. Bij het constateren van onregelmatigheden c.q. onjuistheden, dient de WL/Arbiter hierover
ter stond te worden geïnformeerd.
4. Indien de Bridgemates niet werken (storing), moet handmatig de scorekaart zoals boven
omschreven worden ingevuld.
5. Nadat het laatste spel is gespeeld, zorgt Noord ervoor dat de Bridgemate bij de wedstrijdtafel
wordt ingeleverd en al het spelmateriaal naar de daartoe aangewezen plaats wordt gebracht.

